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Lärande i processoperatörsarbete:
möjligheter och
utmaningar
Maria Gustavsson

det är drygt femton år sedan Styrelsen för teknisk utveckling
(STU), senare NUTEK, initierade det tioåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet Driftsutvecklingssystem för Processindustrin (DUP).
Programmet som pågick mellan 1987–1996 omfattade 100 projekt vilka
fokuserade processoperatörens arbete, och hur dennes yrkesskicklighet
togs tillvara och utvecklades inom processindustrin. Särskilt betonades operatörens förmåga att styra processer och dennes roll i utveckling
av effektiva processtöd för att uppnå goda produktionsresultat. DUPprogrammets inriktning mot operatörens lärande och yrkesskicklighet
parallellt med utformning av teknik engagerade en rad olika forskare
från ett flertal discipliner. DUP-programmet ses som en av de första
satsningarna där beteendevetare gavs möjlighet att forska under samma
villkor som tekniker för att lösa disciplinöverskridande problem i processindustrin (Tengblad och Walldius, 2007). Per-Erik Ellström var en
av forskarna i DUP-programmet som studerade yrkeskompetens och
lärande i processoperatörers arbete. I denna text är min ambition att
återvända till forskning om processoperatörers arbete och lärande, och
särskilt diskutera möjligheter för lärande i högautomatiserad processindustri. Jag gör dock inte anspråk på att ge en heltäckande bild utan
fokuserar på några frågor. De frågor jag ställer mig drygt femton år
senare är: Har den relativt stabila bild av operatörsarbete som tidigare
framträtt i forskningen förändrats? Vilka möjligheter för lärande finns i
processoperatörsarbetet? Vilka lärutmaningar finns i processoperatörsarbetet om man blickar framåt?
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Processoperatörsarbetets
karaktäristiska drag
En rad studier av operatörsarbete ger från 1960-talet till slutet av 1990talet en likartad beskrivning av processoperatörsarbetet (Crossman,
1960; Ellström, 1997; Gustavsson, 2000). Vissa utmärkande drag tycks
återkomma i studier av operatörsarbete. Processoperatörer arbetar
i en teknikintensiv miljö. Med hjälp av olika datorbaserade övervakningssystem styr de en föränderlig produktionsprocess som de inte
har någon sinnlig och kroppslig kontakt med (Ellström, 1996; Hill,
1996). När produktionsprocessen fungerar stabilt utför operatörerna
ett flertal rutinbetonade arbetsuppgifter. Vanligaste arbetsuppgiften
under stabil drift är kontroll och övervakning av produktionsprocessen, maskiner och annan teknisk utrustning. I kontrolluppgiften ingår
även att avläsa och tolka information från mätinstrument, optimering
av processförloppet, förbygga störningar och omställning av produktionen. I arbetsuppgifterna igår även speciella proceduringripanden som
regelbundet upprepas, t.ex. provtagning, samt rutinmässigt underhåll
av den tekniska utrustningen (Crossman, 1960). Informationen från
kontroll- och övervakningssystemet är dock ofta osäker och problem
och störningar kan när som helst avbryta det normala driftstillståndet.
Orsakerna till problemen kan bero på många samverkande och situationsbundna faktorer relaterade till t.ex. den tekniska utrustningen,
råvaran eller människorna. Pendlingen mellan de två driftsförhållandena kan sägas skapa operatörsarbetets karaktäristika drag. Det finns
enligt Ellström (1996, s.14) åtminstone fyra central drag som återkommer i studier av operatörsarbete:
Hantering av osäkerhet
Höga kompetenskrav – få lärtillfällen
Hög abstraktionsnivå
Krav på samverkan och lagarbete

Hantering av osäkerhet är kopplad till produktionssystemets komplexitet och oförutsedda problem. Operatören måste hantera osäkerheten
i realtid, vilket ställer krav på operatörens förmåga att just i stunden
planera, urskilja processförändringar orsakade av eget ingripande eller
processvängningar, samt vara stresståliga (Ellström, 1996). Höga kompetenskrav och få lärtillfällen har sin grund i automatiseringens para-
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doxala och inkonsekventa krav på operatörerna (Ellström, 1996). Å ena
sidan ska operatörerna övervaka en automatiserad produktionsprocess
som i stor utsträckning är stabil och som kräver få manuella ingripanden och därmed färre möjligheter till lärande i arbetet. Å andra sidan
ska operatören upptäcka och hantera problem och störningar som inte
lyckats automatiseras eftersom produktionsprocessen följer en egen
logik på grund av råmaterialets egenskaper, slitage på maskinutrustningen, m.m. Problem som kommer plötsligt kräver omedelbara manuella insatser av operatörerna vilket betyder fler möjligheter till lärande
(Gustavsson, 2000). Hög abstraktionsnivå följer med den ökande automatiseringen (Ellström, 1997). Operatörerna har tillgång till information via en uppsättning datorer och bildskärmar som presenterar en
omfattande mängd produktionsdata och aktuella processvärden. Den
rika mängden information som datasystemet alstrar måste operatörerna lära sig att använda och för det krävs mer intellektuella färdigheter för att tolka och förstå den process som övervakas (Ellström, 1997;
Zuboff, 1988).
Operatörsarbete kräver lag- och samarbete som är anpassat till den
föränderliga produktionsprocessen och struktureras av maskiner och
annan teknisk utrustning i förhållande till tid och rum, samt innehåll
(Bergman, 1995). Samarbetet formas av arbetslagets kollektiva kompetens som utvecklats över tid genom att operatörerna antingen handgripligen hjälpt varandra och gjort varandras arbete eller genom att de
fört en öppen dialog om vem som ska göra vad, när och hur i en kritisk
situation (Gustavsson, 2000). Kravet på samarbete ökar så fort något
händer och då arbetsbelastningen ökar i arbetslaget. Samarbetet är en
produktionsnödvändighet då en enskild operatör inte själv kan bemästra produktionsprocessens nyckfulla svängningar mellan normal och
stöd drift.

Lärmöjligheter i processoperatörers arbete
Operatörsarbetets karaktäristiska drag som beskrivs ovan tycks också
skapa de möjligheter processoperatörer har att lära i arbetet. Nedan diskuteras operatörers lärmöjligheter utifrån följande teman:
Hög komplexitet och svårförutsägbara processer
Låg grad av standardisering och detaljstyrning
Överskridande av olika gränser
Virtuell träning och simulering
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Hög komplexitet och svårförutsägbara
produktionsprocesser
Mycket av det som tycks vara problematiskt för lärandet i processoperatörers arbete är pendlingen mellan de två driftsförhållandena. Problem
och störningar är ständigt närvarande inslag i processoperatörernas
arbete och de avviker från det dagliga arbetet när driften är normal.
Detta skapar ett dikotomt förhållande mellan arbetskrav och lärmöjligheter. Nuutinen (2005) menar att arbetskraven i en störningssituation
och den kompetens som krävs där skiljer sig avsevärt från den kompetens som krävs för att hantera en normal driftssituation. Hantering av
en störningssituation ses ofta som en test på operatörens yrkeskompetens samtidigt som hantering av störningssituationer är det enda sättet
att lära sig bli en kunnig operatör. Dilemmat är dock att möjligheten att
lära genom att göra är begränsad. I många situationer begränsas lärandet av den relativt stabila produktionsprocessen. Lärandet begränsas
också av att operatören vid störningssituationer inte får göra fel pga
säkerhetsrisker, t.ex. i kärnkraftverk (Nuutinen, 2005), men även pga
arbetsmiljörisker, t.ex. i pappersbruk vid hantering av maskiner och
tunga produkter (Sjöström, 2013). Att lära sig hantera risker är en del
av operatörsarbetet för att inte skada sig själv eller andra kollegor (Sjöström, 2013). Moment som tycks enkla och säkra i vissa situationer kan
vara förenade med stor risk i andra situationer. Skiftlagen och operatörerna utvecklar en processpecifik kompetens som lärs genom praktiska handgrepp och rörelsemönster som syftar till att undvika riskmoment i arbetet. Invanda arbetsmönster och rutiner blir på så vis viktiga
lärstöd för att lära sig arbeta säkert, särskilt i stressiga situationer. Att
lära av olyckor med stöd av en mer formaliserad lärmetod har också
visats skapa lärtillfällen i processoperatörsarbetet, men det kräver också
ledningens stöd och nödvändiga resurser för ett mer effektivt lärande
(Jacobsson, Ek och Akselsson, 2012).
Under normala driftförhållanden arbetar processoperatörerna i ett
ganska tyst kontrollrum isolerat från produktionsprocessen. Att just
fysiskt vara avskärmad från produktionsprocessen begränsar möjligheterna till lärande. I kontrollrummet har inte operatörer tillgång till
information om produktionsprocessen som de hade förr när de gick
runt i fabriken och lyssnade på (o)ljud från maskiner och annan teknisk
utrustning (Ramsten och Säljö, 2012). Ljud förmedlar viktig informa-
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tion om produktionsprocessens tillstånd, och vägleder operatörerna hur
de ska köra produktionsprocessen. Sett till erfarna och mindre erfarna
operatörer finns det skillnader när det gäller kroppsliga och emotionella kunskaper (Berner, 2008). Trots en hög grad av automatisering
kan erfarna operatörer se, lukta och höra onormala tillstånd i processen, och det ger processkänsla och självförtroende att hantera problemoch störningssituationer. Lärande som baseras på operatörens känsla,
sinnesintryck och subjektiva bedömningar tillskrivs stor betydelse i
forskning för utveckling av operatörers yrkeskunnande (Berner, 2008;
Ellström, 1997). Här talas det om den intuitiva operatören (Ellström,
1997) eller operatörens blick (Messeter, 2000), dvs. operatörens förmåga att kritiskt bedöma och ifrågasätta trendkurvor, mätvärden, risker, etc. i arbetet.

Låg grad av standardisering
och detaljstyrning
Även om det finns strikta arbetsrutiner, och särskilt säkerhetsreglerande procedurer som styr arbetet är det en oskriven lag att operatörerna åtgärdar störningar och problem. Den låga graden av standardisering för att hantera olika oförutsedda problem skapar möjligheter till
lärande. Operatörerna använder många gånger inofficiella metoder för
att lösa problemet som uppstått trots att det går emot formella regler i
arbetet. Processoperatörer har av tradition haft ett stort handlingsutrymme eftersom arbetet är händelsestyrt snarare än detaljstyrt, särskilt
tydlig är detta i kritiska situationer då ett snabbt och samfälligt agerande och samarbete krävs för att lösa problemet (Bergman, 1995). Sjöströms (2013) studie visar att operatörerna väljer att ta risker i arbetet
för att undvika maskinhaveri och minska produktionsstopp, därmed tar
operatörerna ett utökat ansvar för produktionen som många gånger ligger utanför arbetsgivarens kontroll. Att ta ett utökat ansvar för produktionen ökar risktagande i arbetet, men ger också operatörerna ett större
handlingsutrymme. Detta är motsägelsefullt då operatörerna faktiskt
lär då de gör det de inte får göra i arbetet (Gustavsson, 2000). Operatörerna gör många gånger avvägningar mellan vad de kan och får göra, och
de lär vilka regler och rutiner som får, inte får användas i olika situationer (Gustavsson, 2000). Det är också viktigt att veta vem som gör vad i
arbetslaget för att samordna arbetsinsatserna. Operatören måste förlita
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sig på och känna till sina egna begränsningar samt ansvaret denne kan
(ska) ta i olika situationer, och särskilt i störningssituationer (Nuutinen, 2005). Aktiv hantering av olika situationer och att ständigt behöva
vara alert för att när som helst ingripa skapar möjligheter till lärande.
Men lärmöjligheterna beror också på om operatören tar sig själv eller
av andra operatörer tilldelas ett visst handlingsutrymme i olika situationer. När operatörerna ingriper i produktionsprocessen är de med
och successivt förändrar produktionssystemet, och på så vis skapar varje
ingripande möjligheter till lärande som kan utveckla systemet (Norros,
1996). Ett systematiskt samarbete mellan operatör(er) och tekniker vid
problemhantering och optimering av produktionssystemet skapar goda
lärmöjligheter. Särskilt tydligt är det när operatör och tekniker gemensamt sitter vid datorskärmen och handgripligen löser uppstått problem,
t.ex. diskuterar vilken knapp som ska tryckas in (Ramsten och Säljö,
2012). Teknikern vägleder operatören via konkreta handlag som stegvis
manipulera produktionssystemet.

Överskridande av olika gränser
Ny teknik kan skapa nya arbetsuppgifter som stödjer utveckling av
operatörernas förmåga att förstå, öva och ingripa i processen (Olsson,
1996). Teknik kan också lösa upp den arbetsdelning som finns mellan
tekniker och operatörer och skapa arbetsuppgifter som öppnar upp
befattningsgränser. Traditionellt sett har operatörer utfört golvnära
arbetsuppgifter, medan tekniker ansvarat för underhåll och utveckling
av produktionsprocessen och systemet. För att nya arbetsuppgifter ska
kunna utvecklas måste operatörer överskrida, och tillåtas överskrida,
befattningsgränser mellan operatörs- och ingenjörsarbete (Ellström,
1996). Forskning visar att det finns goda möjligheter till lärande vid
gränser och gränsöverskridanden (Akkerman och Bakker, 2011). Sett
till operatörsarbete skulle identifiering och hantering av gemensamma
problem operatörer och tekniker emellan resultera i att operatörer inte
bara får veta hur de ska ingripa i processer utan även veta vad som ska
åtgärdas, varför och när åtgärden ska genomföras. Flera forskare menar
att det är nödvändig att operatörer och tekniker luckrar upp befattningsgränser för att kontinuerligt (om)forma och utveckla produktionssystemet (Bergman, 1995; Norros, 1996).
I en nyligen publicerad avhandling visas vikten av att ha en öppen
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innovations
verksamhet vid utveckling och implementering av nya
processteknologier i processindustrin (Rönnberg Sjödin, 2013). Om
operatörer (slutanvändaren) tidig involveras och tillåts delta i problemlösning tillsammans med tekniker och leverantörer i olika utvecklingsprojekt reduceras osäkerhet och därmed ökar möjligheterna att lyckas
med processutvecklingen utan alltför stort risktagande och inskränkta
konkurrensfördelar. Därigenom kan operatörer som ska övervaka produktionsprocessen på ett tidigt stadium vara med och utforma och
pröva produktionsprocessens funktioner vilket skapar möjligheter till
lärande. Ett dilemma är dock att processteknologi och annan utrustning byggs in i maskiner och inte är direkt synlig för operatörerna (Hutcheson, Pearson och Ball, 1995). Därför blir nya teknikinvesteringar och
ombyggnationer av maskiner, men även byten av maskindelar, unika
tillfällen att lära i arbetet för att de synliggör maskiners innanmäten
(Gustavsson, 2000). Operatörer som varit med om ny-och ombyggnationer av maskiner har ett stort tekniskt kunnande och därför är de en
tillgång för andra operatörer i skiftlaget för att de fungerar som stöd
för deras lärande (Gustavsson, 2000). Leverantörer av maskiner brukar
också tillhandahålla utbildning i samband med installation av maskinutrustning, vilket också skapar lärmöjligheter i arbetet.

Virtuell träning och simulering
Komplicerade produktionsprocesser och störningshantering, men även
konkreta handlag och arbetstekniker – till synes enkla uppgifter kräver
lärtid och träning för att behärskas till fullo. Metoder och tekniker för
simulering av operatörsarbete har används länge (Hill, 1996; Olsson,
1996). Det har dock senaste femton åren skett en snabb utveckling av
virtuell träning och simulering av processtyrning och störningshantering i processindustri (Balaton, Nagy och Szeifert, 2013; Limongelli et
al., 2012). Främsta argumentet för en ökad satsning på virtuell träning
och simulering är att operatörer till en relativt låg kostnad kan ges möjlighet att lära arbetet och att träningen kan anpassas till enskilda operatörer (Limongelli et al., 2012). Operatörer kan träna i en fullskalig
simulator och lära sig flera övergripande funktioner som styr övervakningssystemet och produktionsprocessen, de kan också träna särskilda
handgrepp och procedurer, t.ex. start och stopp av produktionsprocessen. Utbudet av olika simuleringsverktyg är stort. Inte minst kan det
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avläsas i ett ökat forskningsintresse kring att skapa rekonstruerade lärsituationer i arbetet. I praktiken ses en ökande träning av störningshantering, beslutsfattande och samarbete i olika situationer (Norros
och Nuutinen, 2005) men även träning av hur uppgifter fördelas sinsemellan operatörer, och mellan operatörer och tekniker i störningssituationer (Limongelli et al., 2012). Träning sker både av noviser och
mer erfarna operatörer som behöver upprätthålla sina kunskaper och
praktiska färdigheter. Användning av verktyg för simulering har dock
visats fungera bäst för att stödja erfarna operatörers lärande då de har
förmåga att se konsekvenser i den motsvarande verkliga situationen,
vilket saknas hos mindre erfarna operatörer (Messeter, 2000). Ytterligare ett argument för att satsa på simulatorstödd träning är att skaderisken kan minimeras för operatören under själva övandet, men också
för att möjligheterna att stanna produktionsprocessen är begränsade.
Det är helt enkelt inte ekonomiskt försvarbart att stanna produktionen.

Avslutande diskussion –
utmaningar i processoperatörsarbetet
Trots att det gått drygt femton år förmedlas även i senare studier en
relativt stabil bild av processoperatörers arbete – ett arbete som i hög
grad är styrd av den automatiserade produktionsprocessen (Ramsten
och Säljö, 2012; Sjöström, 2013). Automationen påverkar operatörsarbetets innehåll som skiftar mellan passivt övervakningsarbete och
aktivt ingripande för hantering av oförutsedda störningar och problem
i produktionsprocessen. Sett ur ett lärandeperspektiv ses å ena sidan
i takt med en ökad grad av automatisering och stabilare produktionsprocesser en utveckling med begränsade lärmöjligheter för framtidens
operatörer. När operatörer ges färre möjligheter att de facto ingripa i
produktionsprocessen minskar deras möjligheter att hantera störningar
och andra komplexa arbetssituationer och därmed begränsas möjligheterna till lärande i arbetet. Å andra sidan ses paradoxalt nog operatören
fortfarande som den resurs som ska ta hand om arbetsuppgifter som
automationen inte lyckats hantera för att säkerställa produktionsprocessen och systemets funktion. En resurs som i sådana fall måste ges
möjligheter till ett kompetenshöjande lärande för att hantera de krav
som ställs i arbetet (Davidson och Svedin, 1999). Detta paradoxala förhållande beskrevs tidigt av Bainbridge (1987, s. 271) som en av automa-
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tionens ironier. Detta formar grunden till ett nytt operatörsarbete som
förutom övervakning ställer krav på ständigt lärande för att föregripa
och hantera oförutsedda störningar i produktionsprocessen som alstras
av det automatiserade produktionssystemet. Förvånande är att denna
stabila bild tycks bestå och idag tycks man brottas med liknande problem – hur processoperatörers lärande kan stödjas, hur de kan upprätthålla och utveckla kompetens för att kunna hantera störningar i en produktionsmiljö med en högre grad av automation och stabilare processer
än i tidigare operatörsarbete.
Vilka möjligheter till lärande har då processoperatörer i arbetet? Kan
begreppet lärmiljö vara fruktbart att här användas för att förstå vilka
förutsättningar i operatörsarbetet som bidrar till stödjande lärmiljöer
i operatörsarbetet? Det underliggande teoretiska argumentet är att en
stödjande lärmiljö erbjuder goda möjligheter att delta i såväl formella
som informella lär- och kompetensutvecklande aktiviteter på arbetsplatsen (Ellström, 2006; Fuller och Unwin, 2004). Till skillnad mot en
begränsande lärmiljö fostrar en stödjande lärmiljö lärande i arbetet och
integrerar utveckling av både medarbetare och verksamhet. Antagandet
är att de specifika lärmiljöer som formas och utvecklas beror på samspelet mellan individers deltagande och kontextuella-organisatoriska
förutsättningar. Sett till operatörsarbete kan åtminstone två lärmiljöer
identifieras.
För det första en rekonstruerad lärmiljö som ger operatörer goda
möjligheter att delta i simuleringsaktiviteter i produktionsmiljön och
under kontrollerade former träna olika återskapade situationsbetingelser. Dessa lärmiljöer kommer troligtvis att fortsätt att utvecklas då de
erbjuder alternativa sätt att stödja operatörers lärande i arbetet. Fördelen med rekonstruerade lär- och träningssituationer är att operatörer kan göra erfarenheter samt förstå komplexa dynamiska förhållanden och situationer som utlöser problem och hur de själva och andra
handlar i dessa situationer. Det ökar även möjligheterna att reflektera
över innehållet i arbetet då tid för att hantera proceduringripanden och
störningar ges i en relativt ostörd lär- och produktionsmiljö. Att satsningar på virtuell träning och simulering kommer öka förväntas också
mot bakgrund av att studier visat att simulering är ett effektivt verktyg
för att träna operatörer i det dagliga arbetet, samt att träning resulterat
i stabilare produktion och förbättrad kvalitet (Malmsköld, 2012). De
svårigheter som dock lyfts fram är hur sådan träning ska organiseras
för att på bästa sätt stödja operatörers lärande i arbetet. Olika försök
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att skapa experimentmiljöer (lärmiljöer) för att involvera operatörer
i utveckling av arbetet genom problemhantering och testning av lösningsalternativ har också gjorts i processindustriföretag (Busk Kofoed,
Rosenørn och Jensen, 2001).
För det andra utgör arbetet i sig en lärmiljö men där är förutsättningen primärt att det händer ”något” i arbetet. När det händer
”något” finns det trots allt goda möjligheter för operatörer att lära arbetet. Operatörer har (eller tar sig) ett tämligen stort handlingsutrymme
och ansvar för produktionen då det är en oskriven praxis att ingripa
om något går fel och att överskrida befattningsgränser för att lösa problem. Här tycks skillnaden mellan erfarna och mindre erfarna operatörer också vara stor. Frågan är vad det finns för incitament i lärmiljön att
faktiskt uppmuntra operatörers förebyggande av problem, improvisation vid störningshantering och utvecklande av nya arbetsrutiner. Trots
allt handlar mycket om att undvika och föregripa problem under normala driftsförhållanden samtidigt som avvikelser i produktionsprocessen kan ses som normaltillstånd. Gränsen mellan driftsförhållandena
är diffus i operatörsarbetet. En stödjande lärmiljö lägger resurser på
att skapa ett framåtsyftande operatörsarbete, t.ex. för hantering av nya
körsätt, utveckling av nya arbetsinstruktioner/rutiner och inte minst
underhållsinsatser i dagligt arbete. Här krävs en integration och koordinering av olika aktiviteter för lärande såväl under normala som störda
driftssituationer. Uppmärksamhet har riktats mot att designa goda lärmiljöer som använder sig av smarta situationsanpassade verktyg som
stödjer lärande, kommunikation och kontroll i arbetet (Grane et al.,
2012). Smarta verktyg som trots hög grad av automatisering utformas
på sådan sätt att de underlättar för operatören att använda sina sinnliga
förmågor att se, höra och känna latent information som är inkapslad i
övervakningssystemet. Det handlar inte bara om verktygens utformning utan även om hur operatörer involveras och vilken roll de ges vid
utveckling av produktionsprocesser och tekniska kontroll- och övervakningssystem.
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